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PENGANTAR 

Fuji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan 

Laporan Perancangan Arsitektur Akhir (Tugas Akhir) ini. 

Laporan ini berisikan tentang Rancangan Bandar Udara Alor Nusa Tenggara 

Timur. Mulai dari awal sampai akhir perancangan. 

Diharapkan laporan ini dapat memberikan inforamsi kepada kita semua 

tentang perancangan arsitektur. Saya menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata 

sempurna. Oleh karenanya kritik dan saran dari semua pihak sangat saya 

harapakan. Terimkasih. 

 

 

Jakarta, Juli  2018 

 

 

Erfin Muhamad Saprudin 

  

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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UCAPAN TERIMAKASIH 

Dalam perancangan ini, tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak  

yang terkait. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besar, umumnya untuk semua pihak yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu namun khususnya terimkasih kepada: 

1. Allah SWT dengan segala Rahmat serta Karunia-Nya. 

2. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan dukungan dan semangat 

dalam tugas akhir ini. 

3. Bapak Ir. Joni Hardi, MT. selaku Ketua Program Studi Teknik Arsitektur  

4. Ibu Christy Vidiyanti, ST., MT. Koordinator Perancangan Arsitektur Akhir. 

5. Ibu Dr. Ir. Tin Budi Utamai, MT. selaku dosen pembimbing yang telah membantu 

mengarahkan dan membina penulis selama ini. 

6. Bapak Erwin Cahyadi ST.,IAI. selaku Direktur utama PT. PRIMA DETAILINDO 

atas pengertian yang di berikan. 

7. Semua rekan–rekan  di PT. PRIMA DETAILINDO yang telah memberikan 

pengertianya. 

8. Semua rekan–rekan  di Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Mercubuana 

Kelas Karyawan dan rekan – rekan kerja di kantor. terima kasih untuk 

kebersamaannya selama menjalani perkuliahan dan bantuannya selama proses 

tugas akhir ini. 

9. Dosen-dosen Program Studi Arsitektur Universitas Mercubuana yang tidak dapat 

saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan pengertian dan 

pengetahuannya. 

10. Seluruh Staf Tata Usaha Program Studi Arsitektur Universitas Mercubuana yang 

telah membantu menyiapkan berbagai keperluan adminstrasi. 

 

Penulis menyadari dalam proses pembuatan dan hasil laporan ini tidak luput 

dari kesalahan. Oleh karenanya, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. 

 

Jakarta, Juli  2018 

 

Erfin Muhamad Saprudin  
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